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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 – C8-0114-2016 – 2016/0070(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016(0128), 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0114-2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av de motiverande yttranden från Bulgariens nationalförsamling, 

Tjeckiens senat och deputeradekammare, Danmarks folketing, Estlands parlament, 

Kroatiens parlament, Lettlands parlament, Litauens parlament, Ungerns parlament, 

Polens senat och sejm, Rumäniens senat och deputeradekammare och Slovakiens 

parlament, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,  

– efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 

yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för 

rättsliga frågor (A8-0000/2016), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1 och 62, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt 

artiklarna 53.1, 62, 151 och 153.1 a och b, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 

etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) till de 

grundläggande principerna för den inre 

marknaden i unionen. Unionen ser till att 

dessa principer omsätts i praktiken i syfte 

att garantera lika konkurrensvillkor för 

företag och respekt för arbetstagares 

rättigheter. 

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 

etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) till de 

grundläggande principerna för den inre 

marknaden i unionen. Unionen ser till att 

dessa principer omsätts i praktiken i syfte 

att garantera lika konkurrensvillkor för 

företag och bekämpa illojal konkurrens 

och samtidigt tillförsäkra respekt för 

arbetstagares rättigheter och en bättre 

arbetsmiljö, tillsammans med bättre 

arbetsförhållanden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Nästan 20 år efter dess antagande är 

det nödvändigt att bedöma om direktivet 

om utstationering av arbetstagare 

fortfarande skapar rätt balans mellan 

behovet att främja friheten att 

(4) Nästan 20 år efter dess antagande är 

det nödvändigt att bedöma om direktivet 

om utstationering av arbetstagare 

fortfarande skapar rätt balans mellan dels 

behovet att främja friheten att 
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tillhandahålla tjänster och behovet att 

skydda utstationerade arbetstagares 

rättigheter. 

tillhandahålla tjänster och säkerställa lika 

konkurrensvillkor för företag med 

verksamhet på den inre marknaden, och 

dels behovet att skydda utstationerade 

arbetstagares rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 

utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 

att vid utstationeringar som varar längre än 

24 månader föreskriva att 

värdmedlemsstaten anses vara det land 

där arbetet utförs. I enlighet med principen 

i Rom I-förordningen ska lagstiftningen i 

värdmedlemsstaten därför tillämpas på de 

utstationerade arbetstagarnas 

anställningsavtal om inget annat lagval har 

gjorts av parterna. Om ett annat val gjorts 

kan det dock inte medföra att de anställda 

förvägras det skydd som de erbjuds genom 

bestämmelser från vilka undantag inte får 

göras genom avtal enligt lagen i 

värdmedlemsstaten. Detta bör gälla från 

början av utstationeringen när den 

förväntas vara i mer än 24 månader och 

från första dagen efter de 24 månaderna när 

utstationeringens faktiska varaktighet 

överstiger denna period. Denna 

bestämmelse påverkar inte rätten hos 

företag som utstationerar arbetstagare till 

en annan medlemsstats territorium att 

åberopa friheten att tillhandahålla tjänster 

även i fall där utstationeringen överskrider 

24 månader. Syftet är blott att skapa 

rättslig förutsebarhet vid tillämpningen av 

Rom I-förordningen på en specifik 

situation utan att ändra förordningen på 

något sätt. Arbetstagaren kommer framför 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 

utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 

att vid utstationeringar som varar längre än 

24 månader föreskriva att de arbets- och 

anställningsvillkor ska gälla som 

fastställts av värdmedlemsstaten, utan att 

det påverkar tillämpningen av arbets- och 

anställningsvillkor som är förmånligare 

för arbetstagaren. I enlighet med principen 

i Rom I-förordningen ska lagstiftningen i 

värdmedlemsstaten därför tillämpas på de 

utstationerade arbetstagarnas 

anställningsavtal om inget annat lagval har 

gjorts av parterna. Om ett annat val gjorts 

kan det dock inte medföra att de anställda 

förvägras det skydd som de erbjuds genom 

bestämmelser från vilka undantag inte får 

göras genom avtal enligt lagen i 

värdmedlemsstaten. Detta bör gälla från 

början av utstationeringen när den 

förväntas vara i mer än 24 månader och 

från första dagen efter de 24 månaderna när 

utstationeringens faktiska varaktighet 

överstiger denna period. Denna 

bestämmelse påverkar inte rätten hos 

företag som utstationerar arbetstagare till 

en annan medlemsstats territorium att 

åberopa friheten att tillhandahålla tjänster 

även i fall där utstationeringen överskrider 

24 månader. 
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allt att åtnjuta skydd och förmåner i 

enlighet med Rom I-förordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom arbetet inom 

internationella vägtransporter präglas av 

stor rörlighet ger genomförandet av 

direktivet om utstationering av arbetstagare 

upphov till särskilda rättsliga frågor och 

svårigheter (särskilt när kopplingen till 

den berörda medlemsstaten är 

otillräcklig). Dessa utmaningar behandlas 

lämpligast genom sektorsspecifik 

lagstiftning tillsammans med andra 

EU-initiativ som syftar till en mer 

välfungerande inre marknad för 

vägtransporter. 

(10) Eftersom arbetet inom 

internationella vägtransporter präglas av 

stor rörlighet ger utstationering av 

arbetstagare upphov till särskilda rättsliga 

frågor som bör åtgärdas genom 

sektorsspecifik lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) På en konkurrensutsatt inre 

marknad konkurrerar tjänsteleverantörer 

inte bara på grundval av 

arbetskraftskostnad utan också på 

grundval av sådana faktorer som 

produktivitet och effektivitet, eller 

högkvalitativa och innovativa varor och 

tjänster. 

(11) På en konkurrensutsatt inre 

marknad konkurrerar tjänsteleverantörer på 

grundval av sådana faktorer som 

produktivitet, effektivitet och 

högkvalitativa och innovativa varor och 

tjänster. 

Or. en 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Medlemsstaterna är behöriga att 

införa lönebestämmelser i enlighet med sin 

lagstiftning och praxis. Nationella 

lönebestämmelser som tillämpas på 

utstationerade arbetstagare måste dock 

motiveras av behovet att skydda 

utstationerade arbetstagare, och får inte 

medföra någon oproportionerlig 

inskränkning av tillhandahållandet av 

tjänster över gränserna. 

(12) Medlemsstaterna är exklusivt 

behöriga att införa lönebestämmelser i 

enlighet med sin nationella lagstiftning 

och praxis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) De lönekomponenter som fastställs 

i nationell lagstiftning eller genom 

allmängiltiga kollektivavtal bör vara 

tydliga och öppna för alla 

tjänsteleverantörer. Det är därför motiverat 

att ålägga medlemsstaterna att 

offentliggöra lönekomponenterna på den 

webbplats som avses i artikel 5 i 

tillämpningsdirektivet. 

(13) Lönekomponenterna bör vara 

tydliga och öppna för alla 

tjänsteleverantörer och utstationerade 

arbetstagare. Det är därför motiverat att 

ålägga medlemsstaterna att offentliggöra 

lönekomponenterna på den webbplats som 

avses i artikel 5 i tillämpningsdirektivet, 

eftersom öppenhet och tillgång till 

information har en central betydelse för 

tjänsteleverantörerna. Informationen på 

webbplatsen bör tillhandahållas i enlighet 

med nationell lagstiftning och praxis, 

samt med respekt för arbetsmarknadens 

parters oberoende ställning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Genom detta direktiv fastställs en 

skyddsram för utstationerade 

arbetstagare, som är icke-

diskriminerande, öppen och 

proportionerlig, samtidigt som den 

respekterar att arbetsmarknadsmodellen 

är olika i olika länder. Det hindrar inte att 

man tillämpar sådana arbets- och 

anställningsvillkor som är förmånligare 

för arbetstagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 13b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13b) Detta direktiv bör inte påverka 

utövandet av de grundläggande 

rättigheter som erkänns i 

medlemsstaterna och på unionsnivå, 

inklusive rätten eller friheten att strejka 

eller att vidta annan åtgärd som ingår i 

medlemsstaternas respektive 

arbetsmarknadsmodell, i enlighet med 

nationell lagstiftning och/eller praxis. Det 

bör inte heller påverka rätten att 

förhandla om, ingå och tillämpa 

kollektivavtal samt att vidta kollektiva 

åtgärder i enlighet med nationell 

lagstiftning och praxis. 

Or. en 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) För att missförhållanden i 

samband med utläggning på entreprenad 

ska kunna åtgärdas och utstationerade 

arbetstagares rättigheter skyddas bör 

medlemsstaterna säkerställa att 

utstationerade arbetstagare får alla 

förmåner som rätteligen tillkommer dem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – stycke 1 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 2a – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Tillämpningen av denna artikel 

får inte leda till att arbetstagare går miste 

om det skydd som erbjuds dem av sådana 

bestämmelser som parterna inte kan 

avtala bort, enligt den nationella 

lagstiftning som skulle ha varit tillämplig 

ifall den situation som avses i punkt 1 inte 

hade förelegat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska, oavsett 

vilken lag som gäller för 

anställningsförhållandet, se till att de 

företag som anges i artikel 1.1 på följande 

områden garanterar de arbetstagare som är 

utstationerade inom deras territorium de 

arbets- och anställningsvillkor som i den 

medlemsstat inom vars territorium arbetet 

utförs är fastställda 

1. Medlemsstaterna ska, oavsett 

vilken lag som gäller för 

anställningsförhållandet, se till att de 

företag som anges i artikel 1.1 på följande 

områden garanterar de arbetstagare som är 

utstationerade inom deras territorium 

åtminstone de arbets- och 

anställningsvillkor som är fastställda i den 

medlemsstat inom vars territorium arbetet 

utförs 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– i kollektivavtal eller skiljedomar 

som förklarats ha allmän giltighet enligt 

punkt 8: 

– i kollektivavtal eller skiljedomar 

som förklarats ha allmän giltighet enligt 

punkt 8, eller kollektivavtal i den mening 

som avses i punkt 8a: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Arbetstagarnas 

bostadsförhållanden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med lön alla 

lönekomponenter som är obligatoriska 
enligt nationell lagstiftning eller andra 

författningar, kollektivavtal eller 

skiljedomar som förklarats ha allmän 

giltighet och/eller, om det saknas ett 

system för att förklara att kollektivavtal 

eller skiljedomar har allmän giltighet, 

andra kollektivavtal eller skiljedomar i 

den mening som avses i punkt 8 andra 

stycket, i de medlemsstater inom vars 

territorium arbetstagaren är utstationerad. 

I detta direktiv ska begreppet lön 

definieras enligt nationell lagstiftning och 

praxis i de medlemsstater inom vars 

territorium arbetstagaren är utstationerad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I avlöningssammanhang ska 

lönekomponenter som är likadana eller 

liknande och som är obligatoriska i både 

värdmedlemsstaten och 

hemmedlemsstaten avräknas mot 

varandra, så att dubbel utbetalning 

undviks.  

Or. en 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska på den enda officiella 

nationella webbplats som avses i artikel 5 i 

direktiv 2014/67/EU offentliggöra 

lönekomponenterna i enlighet med led c. 

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 

åtgärder, i enlighet med nationell 

lagstiftning eller praxis, för att på den 

enda officiella nationella webbplats som 

avses i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU 

offentliggöra lönekomponenterna i enlighet 

med led c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led b 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1a. Om företag som är etablerade på en 

medlemsstats territorium, enligt lagar eller 

andra författningar eller kollektivavtal, 

inom ramen för sina avtalsförpliktelser 

endast får lägga ut på entreprenad till 

företag som garanterar vissa arbets- och 

anställningsvillkor som omfattar lön, får 

medlemsstaten, på ett icke-

diskriminerande och proportionerligt sätt, 
föreskriva att sådana företag ska ha samma 

skyldighet när det gäller utläggande på 

entreprenad till företag som anges i artikel 

1.1 som utstationerar arbetstagare till dess 

territorium. 

1a. Om företag som är etablerade på en 

medlemsstats territorium, enligt lagar eller 

andra författningar eller kollektivavtal av 

de slag som avses i punkterna 8 och 8a, 

inom ramen för sina avtalsförpliktelser 

endast får lägga ut på entreprenad till 

företag som garanterar vissa arbets- och 

anställningsvillkor som omfattar lön enligt 

definitionen i artikel 3.1 andra stycket, får 

medlemsstaten föreskriva att sådana 

företag ska ha samma skyldighet när det 

gäller utläggande på entreprenad till 

företag som anges i artikel 1.1 som 

utstationerar arbetstagare till dess 

territorium, under förutsättning att en 

sådan åtgärd är motiverad och 

proportionell och tillämpas på ett icke-

diskriminerande sätt. 
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 Utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 5 i direktiv 2014/67/EU ska 

medlemsstater som utövar sin rätt enligt 

denna punkt säkerställa att ett företag 

som sluter underleverantörskontrakt med 

ett företag som avses i artikel 1.1 i detta 

direktiv skriftligen informerar detta 

företag om vilka arbets- och 

anställningsvillkor för avlöning som 

måste garanteras innan parterna ingår 

avtalsförhållandet i fråga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led ca (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Följande punkt ska läggas till: 

 7a.  Detta direktiv påverkar inte 

utövandet av grundläggande rättigheter, i 

den form de erkänts på nationell nivå och 

unionsnivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led cb (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb) Följande punkt ska läggas till: 

 8a.  Medlemsstaterna får även, i 

enlighet med nationell lagstiftning och 

praxis och på icke-diskriminerande 
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grund, utgå från kollektivavtal eller 

skiljedomar som, enligt den medlemsstat 

där arbetet utförs, är representativa för 

det geografiska område, det yrke eller den 

näringsgren som berörs, och som 

erbjuder arbetstagaren de förmånligaste 

arbets- och anställningsvillkoren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led d 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Punkt 9 ska utgå. (d) Punkt 9 ska ändras på följande 

sätt: 

 9. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 3.1 andra 

strecksatsen b får medlemsstaterna 

föreskriva att de företag som avses i 

artikel 1.1 ska garantera de arbetstagare 

som avses i artikel 3.1 andra strecksatsen 

c de arbets- och anställningsvillkor som 

gäller för tillfälligt anställda i den 

medlemsstat där arbetet utförs. 

 Företag för uthyrning av arbetskraft eller 

rekryteringsföretag som är etablerade i en 

medlemsstat får hyra ut en arbetstagare 

till ett kundföretag som är etablerat eller 

bedriver verksamhet på en annan 

medlemsstats territorium, förutsatt att 

kundföretaget är etablerat eller bedriver 

verksamhet i samma medlemsstat som 

arbetstagaren utstationeras till.     

 När första eller andra stycket inte är 

tillämpligt ska den medlemsstat inom vars 

territorium arbetstagaren är utstationerad 

anses vara det land där arbetet vanligen 

utförs. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led e  

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Andra strecksatsen i punkt 10 ska 

utgå. 

(e) Punkt 10 ska ersättas med 

följande:  

 10. Detta direktiv hindrar inte 

medlemsstaterna att, i enlighet med 

fördraget och i överensstämmelse med 

nationell lagstiftning och praxis, tillämpa 

arbets- och anställningsvillkor på 

nationella företag och på företag som 

bedriver verksamhet på deras territorium 

också i frågor av annat slag än de som 

avses i punkt 1 första stycket, om det 

handlar om bestämmelser som rör allmän 

ordning, inklusive icke-diskriminerande 

åtgärder för att säkerställa arbetstagarnas 

skydd. 

Or. en 
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MOTIVERING 

Utstationering är en särskild form av tidsbunden rörlighet för arbetskraft, som bygger på 

friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster på den inre marknaden. I direktivet från 

1996 om utstationering av arbetstagare fastställs en uppsättning obligatoriska regler för vilka 

arbets- och anställningsvillkor som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare. 

Utstationerade arbetstagare är visserligen anställda av det företag som sänder ut dem och 

lyder således under lagen i den ”utsändande” medlemsstaten, men det oaktat har de rätt att få 

del av en uppsättning grundläggande rättigheter som gäller i värdmedlemsstaten. Avsikten 

med detta är att garantera att dessa rättigheter och arbetsförhållanden skyddas överallt i 

Europa.  

Enligt kommissionen fanns det över 1,9 miljoner utstationerade arbetstagare i EU under 2014, 

vilket innebär en ökning med 10,3 procent jämfört med 2013 och med 44,4 procent jämfört 

med 2010. Av det sammanlagda antalet utstationerade arbetstagare arbetar 43,7 procent inom 

byggsektorn. Utstationering spelar en viktig roll också inom tillverknings-, undervisnings- 

samt hälso- och sjukvårdssektorn.  

Sedan 1996 har det skett en genomgripande förändring av den ekonomiska situationen och 

arbetsmarknadssituationen inom Europeiska unionen. Under de två senaste årtiondena har den 

inre marknaden vuxit och löneskillnaderna ökat.  

Fastän utstationeringen är en integrerad del av den inre marknaden kan den få oavsedda 

konsekvenser för vissa sektorer och regioner. Enligt kommissionen kan det hända att 

utstationerade arbetstagare inom vissa sektorer eller medlemsstater tjänar upp till 50 procent 

mindre än lokala arbetstagare, vilket snedvrider lika konkurrensvillkor mellan både företagen 

och arbetstagarna själva.  

Mot bakgrund av detta samt av ett flertal utslag från EU-domstolen om hur de nuvarande 

bestämmelserna ska tolkas har kommissionen föreslagit en översyn av direktivet om 

utstationering av arbetstagare, såsom ett komplement till tillämpningsdirektivet som antogs 

2014.  

Tillämpningsdirektivet har i huvudsak tagit sikte på att förstärka den praktiska tillämpningen 

och verkställigheten av bestämmelserna i direktivet från 1996 genom att inrikta sig på frågor 

kring bedrägeri och kringgående och genom att förbättra informationsutbytet mellan 

medlemsstaterna. Tyvärr har fram till dags dato inte alla medlemsstater införlivat direktivet.  

I tillämpningsdirektivet sägs dock ingenting om de mera grundläggande frågeställningarna 

med anknytning till ramen från 1996 när det gäller själva den kärna av arbets- och 

anställningsvillkor som utstationerade arbetstagare kan dra nytta av.  

Medföredragandena försöker i sitt förslag till betänkande att bygga vidare på kommissionens 

förslag och komma fram till en verkningsfull rättsakt som ska säkerställa lika 

konkurrensvillkor i samband med det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, 

tillsammans med ett sunt socialt skydd för utstationerade arbetstagare.  
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER 
SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT BIDRAG FRÅN 

 

Medföredragandena skulle vilja ge till känna att de, under den tid då arbetet med detta 

betänkande pågick, kontaktats bland annat av följande företrädare för berörda parter och 

lobbyister: 
 
 

Enhet och/eller 

person 

Sveriges arbetsmarknadsdepartement 

Frankrikes ministerium för arbets- och sysselsättningsfrågor 

Maltas ministerium för social dialog, konsumentfrågor och medborgerliga friheter 

Republiken Frankrikes generalsekretariat för Europafrågor 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen  

Nederländernas ständiga representation vid Europeiska unionen   

Frankrikes ständiga representation vid Europeiska unionen 

Maltas ständiga representation vid Europeiska unionen 

Polens ständiga representation vid Europeiska unionen 

Regionkommittén 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

Republiken Frankrikes kommitté för ekonomiska frågor, socialfrågor och miljöfrågor  

EFS – Europeiska fackliga samorganisationen 

BusinessEurope 

European Confederation of Private Employment Services | Eurociett / World Employment 

Confederation 

EFBWW - Europeiska bygg- och träarbetarfederationen 

FIEC - European Construction Industry Federation 

Labour Mobility Initiative 

Konsentio Public Affairs, för Fair Transport Europe Campaigns räkning 

ETF - Europeiska transportarbetarfederationen 

CEEMET - Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based 

Industries 

EBC - Europeiska byggfederationen  

REIF - Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française 

DGB – Förbundet för tyska fackföreningar 

Chambre des salariés du Luxembourg 

OGBL - Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg 

LCGB - Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens 

FinUnions - Finlands löntagarorganisationers representation vid Europeiska unionen 

Danmarks fackliga kontor 

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor 

Norges fackliga kontor 

FFB - Fédération Française du Batiment  

Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. 

FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France 
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ÖGB - Austrian Trade Union Federation 

CGPME - Centralförbundet för franska små och medelstora företag 

Vereniging MKB-Nederland 

BDA – Förbundet för tyska arbetsgivarföreningar 

UPA - Union Professionnelle Artisanale  

TBN - Transport Belangen Nederland 

MEDEF - Mouvement des entreprises de France 

Fédération Nationale des Transports Routiers France 

Fédération Nationale des Travaux Publics France 

ZDH - Zentralverband Des Deutschen Handwerks 

APCMA - Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France 

 


